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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2011. (X. 28.) számú rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról 
 

 

(Egységes szerkezetben a 34/2016. (XII.07.)15, 26/2016. (X.04.)14, 19/2016. (VII. 06.)13, 8/2016. 

(II.29.)12, 9/2015. (V.07.)11, 24/2014. (VIII.08.)10, 20/2013. (VII. 04.)9 , 14/2013. (V. 09.)8 , 

12/2013. (IV. 17.)7, 7/2013. (III. 11.)6, 64/2012. (XII. 21.)5, 47/2012. (X. 16.)4, 25/2012. (V. 04.)3, 

7/2012. (III. 01.)2, 50/2011. (XI. 30.)1 módosító rendeletekkel.) 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva: az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA 

1. A rendelet célja 

1. § 

 

(1) A rendelet célja az önkormányzati tulajdon folyamatos védelme, a vagyonelemek 

használata és működtetése során értékük megőrzése, növelésének előmozdítása, a 

vagyon hasznosítási, vagyonkezelésbe adási és értékesítési eljárási szabályainak 

meghatározása. 

(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges 

gazdasági alapok megteremtése a rendelkezésre álló tulajdon eredményes és 

hatékony működésével. 

 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő 

a) ingó vagyontárgyakra, 

b) ingatlan vagyonra, 

c) vagyoni értékű jogokra, 

d) az a)-c) pontokban meghatározott vagyonra vonatkozó önkormányzati 

kötelezettségvállalásokra, 

e) az önkormányzatot külön jogszabály vagy szerződés alapján megillető 

vagyonra és követelésre, 

f) tagsági jogot megtestesítő és más értékpapírokra, 

g) közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az önkormányzatot 

megillető egyéb társasági részesedésekre, portfolió vagyonra, 
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h) az önkormányzat és más személy közös tulajdona esetében az önkormányzat 

tulajdoni hányadrészére, ideértve a társasházi közös tulajdont is. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati 

vagyon elidegenítésére, megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más 

módon történő hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe 

adását és vagyontárgyak megszerzését is. 

(3) A rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, továbbá a lakások 

elidegenítésére, ha Budakeszi Város Önkormányzatának egyéb rendelete eltérően 

nem rendelkezik. 

(4) A rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni a közterületek tulajdonjogot nem 

érintő hasznosítására, ha Budakeszi Város Önkormányzatának egyéb rendelete 

eltérően nem rendelkezik. 

(5) E rendelet hatálya az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzéseire, valamint az Önkormányzatnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzéseire nem terjed ki.9 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

(1) Vagyoni értékű jog: polgári jogi érelemben minden olyan jog, ami pénzben 

kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet. 

(2) Vagyonelem: a vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek 

alapján elkülönült, és ezen ismérvek alapján közös tulajdonságokkal rendelkező 

viszonylag homogén csoportja. Ilyen az ingó, ingatlan portfolió, vagyoni értékű 

jogok, mint vagyonelemek. 

(3) Vagyontárgy: a vagyonelem térben, időben, forgalmazásban elkülöníthető, önálló 

értékkel és megjelenési formával bíró egyede. 

(4) Törzsvagyon: az az önkormányzati vagyon, amely közvetlenül kötelező 

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását 

szolgálja. 

(5) Forgalomképesség: vagyonnak, vagyontárgynak az a képessége, hogy polgári jogi 

jogügylet szabad tárgya lehet. 

(6) Korlátozott forgalomképesség: a törzsvagyon törvényben vagy e rendeletben 

meghatározott vagyontárgyainak azon tulajdonsága, mely szerint polgári jogi 

jogügylet tárgyai csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott 

feltételek betartásával lehetnek. 

(7) Forgalomképtelenség: törvény vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyak 

azon tulajdonsága, hogy az ilyen vagyontárgy tulajdonjoga jogügylet útján nem 

ruházható át, nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet tartozás fedezete és 

végrehajtás sem vezethető rá. 

(8) Portfolió: értékpapírból és/vagy más befektetési eszközből álló együttesen kezelt 

befektetés-állomány. 

                                                           
9 20/2013. (VII. 04.) Hatálybalépés: 2013. július 05. 
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(9) Kedvezményes átruházás: a vagyon átruházása olyan értéken, amely a jogügylet 

időpontjában fennálló piaci ártól legalább 10%-kal alacsonyabb. 

(10) Vagyonleltár: az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján 

meglévő vagyon állapota szerinti kimutatás. Célja az önkormányzati vagyon 

számbavétele értékben és mennyiségben. 

 

 

 

(11) Társasági jogot megtestesítő értékpapír (a továbbiakban együtt: értékpapír), az 

olyan értékpapír, melyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, ill. pénzben 

meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba, vagy használatba vételét 

elismerve egyidejűleg arra vállal kötelezettséget, hogy az értékpapír birtokosnak 

meghatározott vagyoni és egyéb jogot biztosít. 

(12) Pénzügyi Bizottság: az Ötv-ben foglaltak szerint kötelezően létrehozott és működő 

pénzügyi Bizottság függetlenül annak pontos elnevezésétől. 

 

II. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÉS NYILVÁNTARTÁSA 

4. Az önkormányzati vagyon 

4. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó 

üzleti vagyonból áll.3 

(2) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint jelen rendelet 

állapítják meg. 

(3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A 

törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak közvetlenül a kötelező önkormányzati 

feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálják.3 

(4) A forgalomképtelen törzsvagyon tárgyai (1. számú melléklet4,5)2 

a) a törvény erejénél fogva: 

− helyi közutak és műtárgyaik, 

− a terek és a parkok, 

− a vizek és közcélú vízi létesítmények, 

− a levéltári anyagok, 

a) mindaz a vagyon, amelyet a Képviselő-testület annak nyilvánít. 

(5) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyai (2. számú melléklet) 

a) a törvény erejénél fogva: 

− a közművek, 

− intézmények, 

− középületek, 

− műemlék épületek, 

− védett természeti területek, 

                                                           
3 25/2012. (V. 04.) Hatálybalépés: május 5. 
4 47/2012. (X. 16.) Hatálybalépés: 2012. október 17. 
5 64/2012. (XII. 21.) Hatálybalépés: 2012. december 22. 
2 7/2012. (III. 01.) Hatálybalépés: 2012. február 29. 
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− vízi közművek, 

− muzeális emlékek, 

b) mindaz a vagyon, amelyet a Képviselő-testület annak nyilvánít. 

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott vagyontárgyakon kívül minden egyéb az 

önkormányzat üzleti vagyonának minősül (3. melléklet4). Az üzleti vagyon 

forgalomképes.3 

(7) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és 

önként vállalt feladatának hatékony és eredményes ellátása. 

(8) A rendelet alkalmazásában a hasznosítás alatt: az egyes vagyontárgyak bérbe- és 

haszonbérbeadása, a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon3 

elidegenítése, apportálása, koncesszióba és vagyonkezelésbe adása értendő. 

(9) A törvényben meghatározottakon túlmenően a képviselő-testület dönt a 

vagyontárgy3 

a) forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve 

üzleti vagyonná történő nyilvánításáról,3 

b) forgalomképességének megváltoztatásáról.3 

 

5. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, vagyonleltár 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat vagyonát a polgármesteri hivatal tartja nyilván a számviteli 

törvény előírásainak megfelelően. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont és 

egyéb eszközöket a vagyonvédelem biztosítása érdekében kétévente leltározni kell. 

(2) A vagyonleltárt az önkormányzat tulajdonában – a költségvetési év zárónapján – 

meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, amelynek célja az önkormányzati 

vagyontárgyak számbavétele értékben és mennyiségben. 

(3) Ha az önkormányzat vagyona új vagyontárggyal gyarapszik, a szerzéssel 

egyidejűleg vagy a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell dönteni a 

vagyontárgy minősítésére vonatkozóan. 

 

6. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat a vagyon tárgyának értékesítése, megterhelése, valamint 

vagyonkezelésbe adása esetén a vagyontárgy értékét: 

a) ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog esetén a kötelezettségvállalás keltétől 

számított 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, vagy ha 

rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés vagy üzleti értékelés, 

ennek felülvizsgált változata alapján, 

b) ingóvagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján, 

c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén: 

 a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a 

tőzsdei árfolyamon, 

                                                           
3 25/2012. (V. 04.) Hatálybalépés: 2012. május 5. A „a forgalomképes vagyon” szövegrész helyébe „az 

üzleti vagyon” szövegrész lépett 
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 másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az 

értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi 

középárfolyamon, 

 társasági részesedés esetén a kötelezettségvállalás keltétől számított 

három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján, 

 egyéb esetben névértéken, 

d) vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő létesítése esetén a vagyon könyv 

szerinti értékének legalább 5%-ában határozza meg. Vagyonkezelői jog 

ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához 

szükséges mértékben létesíthető.9 

(2) Az önkormányzati vagyon gazdasági társaság, egyesület, illetve közhasznú társaság 

részére nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatásakor csak a 

könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. 

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó 

rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 

 

7. A vagyongazdálkodás irányelvei 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület a költségvetési koncepció részeként határozatot hoz a 

vagyongazdálkodási irányelvekről. A vagyongazdálkodási irányelvekről szóló 

határozatot az éves költségvetési rendeletben figyelembe kell vennie. 

(2) A vagyongazdálkodási irányelveknek tartalmazniuk kell az önkormányzat 

vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális 

célkitűzéseket, és tételesen az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyontárgyakat. 

 

8. Vagyonkimutatás 

8. § 

 

(1) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év zárónapján a vagyonállapotról 

vagyonkimutatást kell készíteni, mely az önkormányzat és az önkormányzati 

intézmények saját vagyonának vagyontárgyait tartalmazza. 

(2) A vagyonkimutatás tartalmi és szerkesztési követelményei megegyeznek az 

államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló jogszabályban meghatározottakkal. 

 

III. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOGOK 

GYAKORLÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI 

 

9. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

9. § 

 

(1) Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a 

kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.  

                                                           
9 20/2013. (VII. 04.) Hatálybalépés: 2013. július 5. 
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(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a 

polgármester és a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság gyakorolja a rendeletben, 

valamint Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározottak alapján.1,4,10 

(3) A tulajdonosi jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését a Képviselő-testület 

az önkormányzat üzemeltető szerveire, valamint a vagyonkezelőre a rendeletben 

foglaltak szerint átruházhatja. 

 

 

 

 

10. A tulajdonosi jogok gyakorlása 

10. §12 

 

 

(1) Az önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonosi jogokat a (2)-(3) bekezdésben 

foglaltak kivételével a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) Az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a polgármester 

gyakorolja az alábbi ügytípusok tekintetében: 

 

a) ivóvíz egyedi bekötése, 

b) szennyvízcsatorna egyedi bekötése, 

c) csapadékvíz-csatorna egyedi bekötése, 

d) gázvezeték egyedi bekötése, 

e) elektromos csatlakozó kábel egyedi bekötése, 

f) tulajdonosi hozzájárulás kapubejáró létesítéséhez, 

g) tulajdonosi hozzájárulás járda létesítéséhez. 

 

(3) Az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottság gyakorolja az alábbi ügytípus tekintetében: 

- ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek kiadása. 

 

10/A. § 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben foglalt közútkezelői hozzájárulást a 

polgármester adja ki Budakeszi Város közigazgatási területén a helyi közutak 

tekintetében.6 

                                                           
1 50/2011. (XI. 30.) Hatálybalépés: 2011. december 1. 
4 47/2012. (X. 16.) Hatálybalépés: 2012. október 17. 
10 Módosította a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 1. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
12 Módosította a 8/2016. (II.29.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
6 7/2013. (III. 11.) Hatálybalépés: 2013. március 12. 



7 

 

10/B. §10 

 

Vagyonkezelői jogok gyakorlása és ellenőrzése 

 

(1) A vagyonkezelő köteles: 

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, 

b) teljesíteni a jogszabályokban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, 

az önkormányzati vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és 

elszámolási kötelezettséget, 

c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő 

értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni, 

d) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, 

üzemképes állapotának fenntartásáról, a szükséges felújítási munkák 

elvégzéséről, 

e) tűrni az önkormányzat vagyonkezelésre vonatkozó ellenőrzéseit, illetve 

közreműködni az ilyen ellenőrzésekben, 

f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján 

fennálló egyéb kötelezettségeket. 

 

(2) A vagyon kezelőjét, az őt megillető jogok gyakorlásának szabályszerűségét, 

célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló ellenőrzi. Az ellenőrzés célja a 

jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a tulajdonosi érdekeket sértő joggyakorlás 

feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás 

hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása. A tulajdonosi ellenőrzés 

nyomán a tulajdonosi joggyakorló kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási, 

vagyon-nyilvántartási állapot rendezését vagy más intézkedés megtételét, a 

vagyonkezelő ellenőrzésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a képviselő-testület 

gyakorolja. 

 

 

 

11. Eljárás a tulajdonos képviseletében 

11. § 

 

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy vagy annak megbízott, illetve a 

képviseleti jogát szerződés, meghatalmazás alapján ellátó személy, vonatkozó 

törvényi rendelkezésekkel összhangban a tulajdonosi jogok körében önállóan 

gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél, 

vagy peres fél jogát. 

(2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak megbízottja 

gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat megillető 

jogot és teljesíti kötelezettségeit. 

                                                           
10 Az új szakasszal kiegészítette a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 5. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
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(3) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy a vagyontárgy használatával, 

bérletével összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a bérbeadó jogait és 

kötelezettségeit. 

 

12. Az önkormányzati vagyon üzemeltetői és kezelői5 

12. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon üzemeltetői az önkormányzat költségvetési intézményei, 

illetve az önkormányzat egyszemélyes vagy többségi tulajdonában álló, 

közfeladatot ellátó gazdasági társaságok. 

(2) Az önkormányzati vagyon üzemeltetőit a működés feltételeként rájuk bízott 

vagyonra vonatkozóan megilleti az ingyenes használat joga. 

(3) Az önkormányzati vagyon üzemeltetői kötelesek 

a) a rájuk bízott vagyont 

1. megőrizni, 

2. a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni, 

3. gyarapítani; 

b) a közterheket viselni; 

c) az üzemeltetésükben lévő vagyontárgyak fenntartásáról gondoskodni. 

(4) Az önkormányzati vagyon üzemeltetői jogosultak a rájuk bízott vagyon 

tekintetében 

a) birtoklásra, használatra, hasznok szedésére; 

b) birtokvédelemre; 

c) bérbeadásra, egyéb hasznosításra; 

d) az ingó vagyontárgyak elidegenítésére. 

(5) Az önkormányzati vagyon üzemeltetői beruházást, felújítást kizárólag az 

önkormányzat költségvetésében meghatározott módon és keretek között 

végezhetnek. 

(6) A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 2013. január 1-

jével az Önkormányzat tulajdonába került ivóvízellátást, valamint 

szennyvízelvezetést és - tisztítást biztosító víziközmű vagyont, valamint amelyek 

későbbiekben az Önkormányzat mindenkori tulajdonát képezik, vagyonkezelési 

szerződés keretében a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

mint Vagyonkezelő vagyonkezelésbe veszi.5, 9 

 

13. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése és 

megszerzése 

13. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen vagy kedvezményesen 

átruházni csak meghatározott céllal 

a) más önkormányzatnak, 

b) önkormányzati társulásnak, 

                                                           
5 64/2012. (XII. 21.) Hatálybalépés: 2012. december 22. 
5 64/2012. (XII. 21.) Hatálybalépés: 2012. december 22. 
9 20/2013. (VII. 04.) Hatálybalépés: 2013. július 5. 
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c) közérdekű kötelezettség vállalással, 

d) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet. 

(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átengedni más önkormányzat 

vagy állami szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadásával lehet. 

(3) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról a képviselő-

testület határoz. 

(4) Vagyonkezelő a víziközmű-szolgáltatási jogát nem engedheti át.5 

 

14. Felajánlott vagyon elfogadása 

14. § 

 

(1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás 

elfogadásáról a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület 

határoz.11 

(2) Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása az önkormányzat üzemeltető 

szervei részére vagy a vagyonkezelő útján történik, a felajánlás elfogadásához 

szükséges az önkormányzat üzemeltető szerveinek vagy a vagyonkezelőnek 

nyilatkozata arról, hogy a felajánlott vagyonhoz esetlegesen kapcsolódó 

kötelezettségek teljesítését ellátja. 

(3) Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan hagyaték, melynek ismert terhei 

elérik vagy meghaladják a hagyaték értékét. 

(4) A szabályozási vonallal érintett telekalakítási eljárások során ingyenesen 

felajánlott, a közterületek megfelelő szélességéhez szükséges telekrész(ek) 

elfogadásáról, valamint az Önkormányzat részére megvételre, vagy ingyenesen 

felajánlott, osztatlan közös tulajdonban lévő, az Önkormányzat részéről nem 

hasznosítható területrészek elfogadásáról vagy elutasításáról a polgármester 

dönt.11 

 

15. Az önkormányzati követelések elengedése 

15. § 

 

(1) Az önkormányzati követelések törléséről a képviselő-testület dönt, melyre az alábbi 

esetekben kerülhet sor: 3 

a) a tulajdonosi jogok gyakorlója a követelés behajtására valamennyi jogi 

eszközt eredménytelenül kimerített, 3 

b) az adós természetes személy elhunyt, és nincs a tartozás behajtása céljára 

megterhelhető vagy értékesíthető hagyatéka, 3 

c) a követelés a hatályos jogszabályok alapján elévült, 3 

d) a követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 3 

e) a kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel, és a felkutatására tett intézkedések 

igazoltan nem jártak eredménnyel, 3 

f) a követelést bizonyítottan csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy 

költséggel lehet érvényesíteni3, 

                                                           
11 Módosította a 9/2015. (V. 07.) ör. 2. §-a. Hatályos 2015. május 8-tól. 
11 Módosította a 9/2015. (V. 07.) ör. 3. §-a. Hatályos 2015. május 8-tól. 
3 25/2012. (V. 04.) Hatálybalépés: május 5. 
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g) ha az adós ellen vezetett végrehajtás során talált fedezet a követelést sem 

részben, sem egészben nem elégítené ki, 

h) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által adott nyilatkozat alapján a 

követelés bizonyítottan sem részben, sem egészben nem térül meg, 3 

i) csődegyezségi, felszámolási eljárásban történő hitelezői egyezség esetén, 

beleértve a kényszeregyezséget is vagy az eljáró bíróság által jóváhagyott 

perbeli egyezség esetén, 3 

j) kamatkövetelés esetén. 3 

(2) Jelen §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni az államháztartási törvényben 

meghatározott mértékű (kisösszegű) követelés behajtásakor. 3 

 

 

IV. FEJEZET 

RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 

VAGYONTÁRGYAKKAL 

16. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 

16. § 

 

A fogalomképtelen vagyon elidegenítésére, valamint megterhelésére kötött szerződés 

semmis. 

 

 

17. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 

és a korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosítása 

17. § 

 

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyon üzemeltetési jogát az az intézmény 

gyakorolja, amely az adott ingatlanon közszolgáltatást teljesít, illetve az, amelyet 

az önkormányzat egyéb okból feljogosít. 

(2) Az önkormányzati intézmény vezetője az alaptevékenység sérelme nélkül a 

közfeladat ellátása szempontjából átmenetileg nélkülözhető vagyontárgyat 

részben vagy egészben legfeljebb 180 nap határozott időtartamra szóló bérlet 

útján hasznosíthatja, melyről minden év október 31-ig a Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottságnak beszámol. Az ebből származó bevétel az intézményt illeti.10 

 

18. A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása és a forgalomképes 

vagyon hasznosítása 

18. § 

 

(1) Az önkormányzat forgalomképes vagyona tekintetében a képviselő-testület 

meghatározza az elidegenítés, illetve a bérbeadás útján hasznosítható 

ingatlanokat, továbbá azokat a vagyontárgyakat, amelyeket az önkormányzat 

gazdasági társaságba, közalapítványba történő bevitel útján hasznosít. 

(2) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem 

veszélyeztetheti. 

                                                           
10 Módosította a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 3. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
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(3) A forgalomképes vagyon hasznosításának előkészítése a Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottság feladata.10 

(4) Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelére csak hozamszámítás alapján 

a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményével együtt lehet javaslatot tenni.10 

(5) Az önkormányzat, mint költségvetési szerv csak olyan gazdasági társaságban 

vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás 

mértékét. 

(6) A polgármesteri hivatal és az intézmények saját használatukban álló tárgyi 

eszközeik értékesítését, valamint selejtezését a bruttó nyilvántartási érték szerint 

500.000,- Ft-ig saját hatáskörben, e fölött a képviselő-testület hozzájárulásával 

végezhetik. 

(7) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a 

használó szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a képviselő-testület 

döntése alapján a polgármesteri hivatal gondoskodik. A hasznosításból származó 

bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg. 

 

19. Az önkormányzati vagyon hasznosítása 

19. § 

 

(1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbe adása, más 

módon történő hasznosítása versenyeztetési eljárás alkalmazásával, a legjobb 

ajánlatot tevő részére történik, amennyiben az önkormányzati vagyontárgy bruttó 

forgalmi értéke eléri vagy meghaladja a 25.000.000,- Ft-ot.6, 9 

(2) A versenyeztetés módjai: nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) pályázati eljárás, 

vagy ajánlatkérés, továbbá ingatlan- és ingóvagyon esetében árverés.9 

(3) Zártkörű (meghívásos) versenyeztetési eljárás képviselő-testületi döntés alapján 

akkor valósítható meg, ha a pályázati eljárás tárgyának jellege, jelentősége, 

valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok 

megoldása a pályázati eljárásban előre meghatározott partnerek részvételét teszi 

szükségessé.9 

(4) A versenyeztetési eljárás mellőzhető 

a) a bérlemények bérlő számára bérleti idő meghosszabbítása esetén, 

b) a nemzetiségi önkormányzatok, a kötelezően vagy önként vállalt állami 

vagy önkormányzati feladatot vagy közösségi érdeket szolgáló feladatot 

ellátó - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja értelmében átlátható - szervezetek, társaságok és 

magánszemélyek részére történő önkormányzati tulajdonú ingatlan 

hasznosítása során. 6, 9 

(5) A versenyeztetés e rendelet 4. mellékletében meghatározott szabályok alapján 

történik.9 

 

20. Központi Szerződés-nyilvántartás 

                                                           
10 Módosította a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
10 Módosította a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 4. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
6 7/2013. (III. 11.) Hatálybalépés: 2013. március 12. 
6 7/2013. (III. 11.) Hatálybalépés: 2013. március 12. 
9 20/2013. (VII. 04.) Hatálybalépés: 2013. július 5. 
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20. § 

 

Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyon elidegenítése, valamint 

hasznosítására kötött szerződésekről szerződés-nyilvántartást kell vezetni, melyről a 

jegyző gondoskodik.9 

 

V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

21. § 

 

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

22. § 

 

Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban 

kell alkalmazni. 

 

23. § 

 

Hatályát veszti: 

a) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet; 

b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

52/2004. (X. 21.) önkormányzati rendelet; 

c) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

11/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelet; 

d) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

19/2005. (V. 11.) önkormányzati rendelet; 

e) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

28/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelet; 

f) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

45/2005. (X. 26.) önkormányzati rendelet; 

g) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

56/2005. (XII. 28.) önkormányzati rendelet; 

h) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

11/2006. (IV. 12.) önkormányzati rendelet; 

                                                           
9 20/2013. (VII.04.) Hatálybalépés: 2013. július 5. 
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i) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

18/2006. (V. 10.) önkormányzati rendelet; 

j) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

24/2006. (VII. 19.) önkormányzati rendelet; 

k) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

39/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendelet; 

l) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

50/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelet; 

m) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 1/2007. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet 14. §-a 

n) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

27/2007. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet; 

o) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

44/2007. (X. 17.) önkormányzati rendelet; 

p) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

11/2008. (IV. 09.) önkormányzati rendelet; 

q) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 14/2008. (IV. 09.) 

önkormányzati rendelet 5. §-a 

r) az egyes, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvvel érintett önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

54/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben a „; az Önkormányzat vagyonáról és 

a vagyontárgyak feletti szóló rendelet tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 39/2004. 

(VII. 30.) rendelet 21. §-a új (3) bekezdéssel” szövegrész; 

s) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

4/2009. (II. 24.) önkormányzati rendelet; 

t) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

31/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Budakeszi, 2012. december 20. 

 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2012. december 22-től 2013. január 22-ig közzétettem. 
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 Dr. Szelenczy Gabriella 

 jegyző 
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1. számú melléklet2,4,5,8,10,14,15 

a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

                                                           
4 47/2012. (X. 16.) Hatálybalépés: 2012. október 17. 
5 64/2012. (XII. 21.) Hatálybalépés: 2012. december 22. 

 
10 Módosította a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 6. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
14 Módosította a 26/2016. (X.04.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. október 5-től. 
15 Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2016. december 8-tól. 
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2. számú melléklet 8,12,13,15 

a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

 

                                                           
12 Módosította a 8/2016. (II.29.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. március 1-től. 
13 Módosította a 19/2016. (VII. 06.) ör. 1. §-a. Hatályos 2016. július 7-től. 
15 Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2016. december 8-tól. 
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3. számú melléklet4,10,13,15 

a 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

                                                           
4 47/2012. (X. 16.) Hatálybalépés: 2012. október 17. 
10 Módosította a 24/2014. (VIII. 08.) ör. 7. §-a. Hatályos 2014. augusztus 9-től. 
13 Módosította a 19/2016. (VII. 06.) ör. 2. §-a. Hatályos 2016. július 7-től. 
15 Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII.07.) ör. 1. §-a. Hatályon kívül 2016. december 8-tól. 



 

 

4. melléklet 

a 47/2011. (X. 28.) számú rendelethez10 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA 

VONATKOZÓ VERSENYEZTETÉS SZABÁLYAI 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

(1) A szabályozás kiterjed az önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítésére, 

hasznosítására és ebben közreműködő önkormányzati szervek és intézmények 

tevékenységére. Nem terjed ki a szabályozás a közbeszerzés hatálya alá tartozó 

pályáztatásokra, amelyekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és az 

önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezései az irányadóak. 

(2) A szabályozás célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés általános szabályait. A 

szabályzat biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leghatékonyabb 

formában történő hasznosítását, a szolgáltatások legmegfelelőbb ellátását szolgáló 

szerződés létrejöttét, valamint ennek keretében a versenyeztetésben résztvevők számára 

azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét. 

 

II. A versenyeztetés alapelvei 

 

1. Az ajánlatkérő valamennyi résztvevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az 

ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és a versenyeztetés során 

alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. Az ajánlatkérő a versenyeztetés feltételeit 

úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján a résztvevők megfelelő ajánlatot 

tehessenek, és a szabályszerűen benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 

2. A versenyeztetés során az ajánlatkérő köteles a lehetséges ajánlattevők számára teljes 

nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság jelen rendelet szerinti követelményét az 

ajánlatkérő akkor is köteles biztosítani, ha a versenyeztetés zártkörű (meghívásos) 

pályázati eljárás vagy ajánlatkérés útján történik. 

3. Minden lehetséges ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott 

valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében a lehetséges ajánlattevők 

számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és 

amely szükséges ahhoz, hogy lehetőségük nyíljon a megalapozott ajánlattételre. 

4. Az ajánlatkérő az ajánlatkérés, valamint a pályázati kiírás közzététele, továbbá zártkörű 

(meghívásos) pályázati eljárás esetén azt követően, hogy a pályázati kiírást a 

meghívottakkal közölték, köteles tiszteletben tartani a meghirdetett pályázati kiírásban 

vagy ajánlatkérésben foglalt feltételeket, az előre nyilvánosságra hozott vagy közölt 

eljárási rendet, köteles továbbá biztosítani az eljárással és az ajánlatok értékelésével 

kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát. 

5. A lehetséges ajánlattevőt a pályázati kiírásban vagy ajánlatkérésben tájékoztatni kell, 

hogy köteles az eljárás ezen szabályozás szerinti feltételeit betartani. 

6. E fejezet alkalmazásában ajánlatkérőn egyben kiírót, ajánlattevőn egyben pályázót is 

érteni kell. 
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III. A pályázati eljárás 

 

1. A pályázati eljárás nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) lehet. 

2. A pályázati eljárások nyilvánosak, kivéve, ha a kiíró a zártkörű (ún. meghívásos) pályázati 

eljárás lefolytatása mellett dönt. 

3. Pályázati eljárást két fordulóban is le lehet folytatni. Ebben az esetben a második 

fordulóban – a kiíró által előre meghatározott és közzétett szempontok alapján – az első 

forduló eredményeképpen a kiíró által kiválasztott pályázók vehetnek részt. 

4. A pályázati eljárás folyamán a kiíró nem változtathatja meg a döntéshozatal során 

alkalmazandó eljárási vagy pályázati feltételt, amelyet akár meghirdetés útján, akár 

személyesen a résztvevővel közölt, kivéve a pályázatok benyújtásának határidejét, melyet 

egy alkalommal meghosszabbíthat. 

5. A kiíró a pályázati eljárásban résztvevők egyikének biztosított minden információt, adatot 

és egyéb szolgáltatást köteles a többi, pályázati eljárásban résztvevő számára is 

ugyanolyan módon biztosítani. 

6. A pályázati eljárást a Képviselő-testület írja ki és bírálja el. 

 

IV. A pályázati kiírás 

 

1. A nyilvános pályázati eljárást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 

varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Budakeszi Hírmondóban, valamint a kiíró által 

meghatározott egyéb helyen kell meghirdetni. 

2. A kiíró a pályázati kiírásban a pályázatok benyújtására vonatkozó időpontot úgy 

határozza meg, hogy a kiírás közzétételének napja és a pályázatok benyújtására nyitva 

álló határnap között legalább 15 naptári nap különbség legyen. 

3. A kiíró a zártkörű (meghívásos) pályázati eljárásról az érintetteket egyidejűleg és 

közvetlenül értesíti. A zártkörű (meghívásos) pályázati eljárásra a pályázati kiírást 

legalább három – pályázóként számításba vett – személynek (szervnek) meg kell 

küldeni. 

4. A pályázati kiírás közzététele vagy megküldése a Polgármesteri Hivatal feladata. 

5. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

a) a kiíró megnevezését, székhelyét, 

b) a pályázati eljárás célját, jellegét (nyílt vagy meghívásos) és azt, hogy egy- 

vagy kétfordulós, 

c) a pályázati eljárás tárgyaként az értékesítendő, hasznosítandó vagyon, 

vagyonrész megnevezését, főbb jellemzőit, 

d) a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, átvételének helyét, módját, idejét 

és ellenértékét, 

e) az pályázatok benyújtásának helyét, módját és idejét, 

f) az elidegenítendő, hasznosítandó vagyon, vagyonrész részletes adatait, 

beleértve az ajánlatok elkészítéséhez szükséges információkat (ingatlan 

esetén a korlátozásokat), 

g) a részletes eljárási rendet, az ajánlati kötöttség időtartamát, a pályázati 

biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizetését, a pályázati 

eljárásra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további 

információszerzés helyének megjelölését, a költségviselést, az esetleges 

visszafizetést, 



 

 

h)  az értékesítés (elidegenítés), hasznosítás, vagyonkezelésbe adás minimális 

ellenértékét, 

i) a fizetési feltételeket, 

j) az pályázatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve: 

 az pályázatok felbontásának helyét és időpontját, 

 a pályázatok felbontásánál jogosult jelenlevőket, 

 a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését, 

 azon tényt, hogy a pályázatok értékelése a nyilvánosság előtt vagy 

annak kizárásával zajlik, 

 ha az értékelés nyilvános, akkor az ajánlatok elbírálására vonatkozó 

időpontokat, 

 az eredményhirdetés helyét, módját és határidejét, 

k)  az önkormányzati rendelet és e szabályzat előírásainak betartásának 

kötelezettségét, 

l) az esetleges hatósági előírások, jogok, kötelezettségek, korlátozások 

megtartásának kötelezettségét, 

m) a hasznosítás feltételeit, elbírálásnál figyelembe veendő fizetési feltételeket, 

határidőket, 

n)  a pályázó csatolni köteles gazdasági társaság esetében cégbíróság által kiadott 

30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, vagy közjegyző által hitelesített 

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, 30 napnál nem régebbi 

közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozónál 

közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi vállalkozói igazolvány 

másolatát. 

o)  igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és 

Vámhivataltól, valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól) 

p)  a pályázatok hány példányban, milyen formában nyújthatók be, 

q)  a pályázó köteles egyértelműen meghatározni, megjelölni, hogy a benyújtott 

példányok közül melyik eredeti, melyik másolat, 

r) a kiíró azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

6. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbítható. Az így meghosszabbított határidőt a kiíró a pályázati kiírással 

megegyező módon teszi közzé, valamint a zártkörű (meghívásos) pályázati eljárásban 

résztvevőket erről megfelelő időben értesíti. 

7. Ha a kiíró a pályázati kiírásban részletes dokumentációt bocsát a pályázati eljáráson 

résztvevők rendelkezésre, akkor biztosítani köteles, hogy a pályázati kiírás 

közzétételének, valamint zárt (meghívásos) pályázati eljárás során megküldésének 

időpontjában a dokumentáció rendelkezésre álljon. A pályázati kiírás árának 

tartalmaznia kell a dokumentáció előállítási költségeit. 

 

V. A pályázati kiírás visszavonása 

 

1. A kiíró a pályázati kiírást a pályázatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. 

Ezt a döntését köteles a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint 

meghirdetni, továbbá erről az ismert résztvevőket haladéktalanul írásban értesíteni. 

2. A pályázati kiírás visszavonása esetén – ha a pályázati kiírás rendelkezésre bocsátása 

ellenérték fejében történt – a kiíró a pályázati kiírás maradéktalan visszaszolgáltatása 

ellenében köteles a résztvevőnek az ellenértéket visszafizetni. 

 



 

 

 

VI. A pályázat 
 

1. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes nyilatkozatát, különösen: 

a) a pályázati kiírásban foglalt feltételekre vonatkozóan, 

b) a pályázati eljárás tárgyául szolgáló vagyon hasznosításának vagy a 

szolgáltatás teljesítésének a pályázati kiírásban megjelölt módjáról, 

c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegéről, fizetési feltételek vállalásáról. 

2. Ha a pályázati kiírás biztosítékadási kötelezettséget ír elő, akkor a pályázat csak akkor 

érvényes, ha a pályázó igazolja, hogy a megjelölt összegű biztosítékot a megjelölt 

formában és módon a kiíró vagy az általa megjelölt személy rendelkezésére bocsátotta. 

3. A pályázatot – ha a kiíró másképpen nem rendelkezik- zárt borítékban kell benyújtani, 

és fel kell tünteti az adott pályázati eljárásra való utalást. 

4. Ha több példányban benyújtott pályázatok példányai között eltérés van, úgy az eredeti 

példány az irányadó. 

5. A pályázat a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonható. 

6. A kiíró a pályázatok tartalmát a pályázati eljárás lezárásáig titkosan kezeli. 

7. A kiíró a pályázatokat kizárólag az elbírálásra használhatja fel. 

8. A pályázó a pályázat kidolgozásáért nem igényelhet térítést a kiírótól, és a pályázattal 

kapcsolatos más jogcímen sem terjeszthet elő követelést. 

9. A pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének 

hiánya, továbbá az adatszolgáltatási, valamint az eljárási rend alapján a résztvevőt 

terhelő egyéb kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást 

vonja maga után. 
 

VII. Pályázati biztosíték 
 

1. A pályázat benyújtása és elbírálása biztosíték adásához is köthető, melyet a pályázati 

kiírásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani. 

2. A biztosítékot a pályázati kiírás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánítása, a benyújtott pályázat érvénytelenségének megállapítása vagy elbírálása 

után – a 3. pontban foglalt kivételektől eltekintve – vissza kell adni. A biztosíték lehet 

készpénz, a biztosíték összegét a kiíró határozza meg, ezt a pályázati kiírásban teszi 

közzé.  

3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést 

biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha a pályázó az ajánlati 

kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki 

felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 
 

VIII. Ajánlati kötöttség 
 

1. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatát benyújtotta. 

2. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. 

3. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja: 

a) ha a kiíró az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében – határidő kitűzésével 

– a pályázótól felvilágosítást kér, vagy pontosításra hívja fel, 

b) ha a kétfordulós pályázati eljárás első fordulójának eredményeképpen a 

második fordulóban történő részvételre jogot szerzett, a benyújtott ajánlatot a 

pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel módosíthatja. 

4. Hiánypótlásra egyszer kerülhet sor a pályázati eljárás során, a kiíró felhívása alapján. 

5. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen. 



 

 

 

IX. A pályázatok értékelése 

 

1. A pályázatok értékelését a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság végzi. 

2. Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles 

megállapítani azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az 

értékelésben, valamint a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem 

vehetnek részt. 

3. Érvénytelen a pályázat, ha 

a) olyan résztvevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, 

b) a pályázati kiírásban meghatározott, valamint a szabályszerűen 

meghosszabbított határidő után nyújtották be, 

c) nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak, 

d) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pályázó nem bocsátotta 

vagy nem az előírásoknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 

e) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más 

ajánlatához, továbbá valamely feltételhez köti, 

f) olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt 

tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben 

szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette. 

4. Az érvénytelen pályázatot úgy kell tekinteni, mintha nem nyújtották volna be. 

5. Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel – azaz mind formai, mind pedig 

tartalmi követelményeit tekintve – a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

6. Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok 

értékelése, valamint összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, 

valamint az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban 

foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a 

pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges 

állítások megváltoztatását. 

7. Kétfordulós pályázat esetén az értékelő a pályázati kiírásban foglaltak szerint ajánlataik 

módosítására hívja fel az első forduló valamennyi pályázóját. 

8. Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az értékelő a pályázatokat az értékelés 

összefoglalójával együtt 30 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszti, amely a 

pályázatokat soron következő ülésén elbírálja. 

 

X. A pályázati eljárás eredménye 

 

1. A pályázati eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottság előterjesztése alapján. 

2. A pályázatok közül – ha pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik – az 

összességében legkedvezőbb feltételekkel megalapozott ajánlatot tartalmazó 

pályázat mellett kell dönteni. 

3. A Képviselő-testület köteles dönteni arról, hogy a pályázati eljárás eredményes 

volt-e vagy sem. 

4. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha 

a) a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett, 

b) a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás 

követelményeinek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra 

vonatkozó előírásának, elvárásának, 



 

 

c) kétfordulós pályázati eljárás esetén a második fordulón egyetlen pályázó sem 

jelent meg, valamint a második fordulóra meghívott egyetlen pályázó sem tett 

olyan értékelhető ajánlatot, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban foglalt 

követelményeknek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra 

vonatkozó előírásának, valamint elvárásának, 

d) a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő, vagy a 

többi résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött, 

e) a kiíró fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítja. 

5. Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről. 
 

XI. A pályázati eljárás eredményének közzététele 
 

1. A kiíró a pályázatok sorrendjéről szóló végső döntését a pályázati kiírásban 

meghatározott időpontban és módon kihirdeti. A pályázókat a döntésről 15 napon belül 

írásban értesíteni kell. 

2. Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a 

szerződéskötéstől, a Képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron 

következő pályázóval is köthető szerződés. 
 

XII. Az árverés 
 

1. Árveréssel értékesíthető az önkormányzati vagyon abban az esetben, ha a cél kizárólag 

a lehető legmagasabb vételár elérése. 

2. Az árverést legalább egy országos napilapban nyilvánosan meg kell hirdetni. 

3. A hirdetményben közzé kell tenni az árverezni kívánt vagyon legfontosabb adatait, 

kikiáltási árát, az árverés helyét, idejét, az árverési előleg letételének helyét, idejét, 

módját, az árverésen a részvétel milyen árverési előleg befizetéséhez kötött, az ajánlati 

kötöttség időszakát és feltételeit, az árverésen a licitálás a kikiáltás milyen mértékű 

emelésével (licitlépcső) történik. Az árveréssel az önkormányzati vagyon tulajdonjogát 

az szerzi meg, aki a legmagasabb árat kínálja. 
 

XIII. Összeférhetetlenség 
 

1. A versenyeztetés során az ajánlatok értékelésében, elbírálásában részt vevő személy 

nem lehet egyik ajánlattevőnek sem 

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1) pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozója, 

b) munkaviszony alapján közvetlen felettese vagy beosztottja, 

c) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja, 

d) ha az ajánlattevő jogi személy vagy cég, annak tulajdonosa, résztulajdonosa, 

vezető állású alkalmazottja. 

2. A 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az ajánlatok értékelésében és 

elbírálásában részt vevő személytől bármely oknál fogva nem várható el az ügy 

elfogulatlan megítélése. 

3. Az ajánlatok értékelésében, elbírálásában részt vevő személy köteles haladéktalanul 

bejelenteni, ha vele szemben bármely, az 1-2. pontokban körülírt összeférhetetlenségi 

ok áll fenn. 

4. Az összeférhetetlenségi ügyben az ajánlatkérő dönt. 

5. E fejezet alkalmazásában ajánlatkérőn egyben kiírót, ajánlattevőn egyben pályázót is 

érteni kell. 


